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Викладач дисципліни 
 

 

Анотація дисципліни 
Система фінансово-економічних відносини, що виникають на різних рівнях 

адміністративно-територіальних утворень у процесі формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для 
виконання власних та делегованих повноважень.  Мета навчальної дисципліни - 
вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок 
застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого 
самоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та 
місцевих органів влади. 

Основні завдання: 

 формування теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері 
залучення та використання фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування і підприємств місцевого господарства; 

 вивчення основних принципів організації фінансових відносин між 
державними та місцевими органами влади; 

 визначення проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової 
трансформації національної економіки; 

 визначення напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів за умови 
децентралізації; 

 формування навичок застосовувати норми законодавства на рівні 
самоврядування територіальної громади у професійній діяльності. 

Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
- Загальні компетентності  (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, навички використання 
інформаційних та комунікаційних технологій,  здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні, здатність вчитися і  володівати сучасними знаннями, здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність працювати у 
команді, здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), здатність 
працювати автономно). 
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  - Спеціальні  компетентності (здатність досліджувати тенденції розвитку  
місцевих фінансів, оцінювати ефективність цього процесу, розуміння особливостей 
функціонування сучасних зарубіжних та національної системи місцевих фінансів, 
здатність до діагностики стану системи місцевих фінансів: доходів, видатків, інституту 
комунальної власності, місцевих запозичень і гарантій, здатність застосовувати 
економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач, здатність 
застосовувати знання законодавства у сфері організації на місцевому рівні бюджетного 
процесу, здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення 
для отримання та обробки даних у сфері місцевих фінансів, уміння складати та 
аналізувати фінансово-бюджетну звітність, здатність визначати, обґрунтовувати та 
брати відповідальність за професійні рішення, здатність підтримувати належний 
рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку). 

- Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 
(знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування місцевих фінансових інститутів, визначати особливості 
функціонування сучасних зарубіжних та національної системи місцевих фінансів, 
знати механізм функціонування місцевих фінансів, у т.ч. участі держави у формуванні 
доходів місцевих бюджетів, розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері місцевого самоврядування, формувати і 
аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію, 
ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан розрахунків з бюджетами, володіти 
методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері місцевих 
фінансів, використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері місцевих фінансів., 
володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових 
процесів, вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик системи місцевих фінансів, а також особливостей поведінки 
її суб’єктів, застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, визначати та планувати 
можливості особистого професійного розвитку). 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям, СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма  заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 07 – Управління та 
адміністрування 
072 – Фінанси, 

банківська справа та 
страхування 

 

вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

4 

Лекції 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторных 2 
 

 
СВО: 

Бакалавр 

30 год. 0 год. 

Практичні 

22 год. 0 год. 

Самостійна робота 

68 год. 0 год. 
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Вид контролю 

екзамен 

 
 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 
Призначення і сутність місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Склад 

місцевих фінансових інститутів. Функції місцевого самоврядування в Україні. Поняття, 
функції та правовий статус територіальної громади. Структура місцевих фінансів. 
Нормативно-правова база місцевих фінансів. Власні та делеговані повноваження 
органів місцевого самоврядування та способи їх реалізації. Роль місцевих фінансів у 
соціально- економічному розвитку територій. Міжнародні стандарти організації 
місцевих фінансів. Світовий досвід організації місцевих фінансів. Моделі організації 
місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні 
принципи організації місцевих фінансів. 

 
Тема 2. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 
Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. Застосування програмно- 

цільового методу у бюджетному процесі. Організаційні засади складання прогнозів 
місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів. Складання та схвалення прогнозу 
місцевого бюджету. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього 
додаються, предмет регулювання рішення про місцевий бюджет. Затвердження 
місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Особливості формування 
надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття 
рішення про місцевий бюджет. Звітність про виконання місцевих бюджетів. 

 
Тема 3. Застосування ПЦМ у бюджетному процесі. 

Партисипативне бюджетування. 
Бюджетна програма. Показники виконання бюджетної програми. Моніторинг 

виконання програми. Оцінка ефективності бюджетної програми. Паспорти 
бюджетних програм місцевого бюджету. Звіти про виконання паспортів бюджетних 
програм. Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання. 
Термін подання звіту про виконання паспорту бюджетної програми. Завдання 
партисипативної концепції фінансової політики соціально-економічного розвитку 
територіальних громад. Партисипативний бюджет. Переваги партисипативного 
бюджетування. Інструменти фінансування розвитку місцевих спільнот. 
Краудфандинг. Фонди розвитку громад. 

 
Тема 4. Фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування 
Склад місцевих фінансових ресурсів та оцінка автономії місцевих органів влади. 

Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Використання вільного 
залишку коштів місцевих бюджетів. Утворення цільових фондів. Місцеві податки і 
збори. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. 
Місцеві позики в Україні та управління боргом органів місцевого самоврядування . 
Нетрадиційні джерела дохідної частини самоврядних бюджетів. 

 
Тема 5. Доходи місцевих бюджетів 
Формування дохідної бази місцевих бюджетів. Джерела доходів місцевих 

бюджетів. Доходи загального фонду місцевого бюджету. Доходи спеціального фонду 
місцевого бюджету. Формування бюджету розвитку. Резервні фонди місцевих органів 
самоврядування. Характеристика доходів місцевого бюджету. Характеристика 
місцевих податків і зборів як джерела. дохідної бази місцевих бюджетів. Основні 

https://protocol.ua/ua/pro_mistseve_samovryaduvannya_v_ukraini_stattya_62/
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напрямки зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. Планування доходів місцевих 
бюджетів. 

 
Тема 6. Планування і порядок фінансування видатків місцевих 

бюджетів 
Характеристика видатків місцевих бюджетів. Видатки загального фонду 

місцевого бюджету. Видатки спеціального фонду місцевого бюджету. Видатки 
бюджету розвитку. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів. 
Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Ефективне здійснення видатків з 
місцевих бюджетів. Організація надання державних і громадських послуг. 
Конституцїйнї гарантій з надання громадських послуг органами місцевого 
самоврядування в Україні. Фінансування делетованнх повноважень органами 
місцевого самоврядування. Фінансування власних повноважень органами місцевого 
самоврядування. Планування видаткової частини місцевих бюджетів. 

 
Тема 7. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 
Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Види міжбюджетних 

трансфертів. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст 
обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних бюджетів. 
Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Порядок перерахування 
міжбюджетних трансфертів. Методи бюджетного регулювання. Інструменти 
бюджетного регулювання. 

 
Тема 8. Організація фінансової діяльності

 підприємств місцевого господарства 
Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів. Поняття про 

комунальну власність і об'єкти права комунальної власності. Місцеве господарство і 
його роль у формуванні місцевих бюджетів. Види комунальних підприємств. Сутність 
і склад комунального господарства. Особливості організації фінансів житлово-
комунального господарства. Особливості фінансової діяльності підприємств 
комунальної власності. Основні напрями реформування комунального сектора в 
Україні. 

 
Тема 9. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому 

рівні 
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль 

Державної аудиторської служби у сфері місцевих фінансів. Аудит ефективності 
виконання бюджетних програм. Здійснення фінансового контролю на місцевому рівні 
місцевими державними адміністраціями. Контроль фінансових органів за 
дотриманням бюджетного законодавства. Контрольні повноваження органів ДКСУ у 
сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Контрольні повноваження 
органів ДПС. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Контроль і аудит 
фінансової діяльності місцевого самоврядування. Моніторинг та оцінка бюджетних 
програм. 
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2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви і тем 

Кількість годин 

У
с

ь
о

г
о

 

у тому числі 

Лек. Практ 
Сам  / 

Інд. 
роб. 

Контр 
роб. 

Сутність, складові та засади організації 
місцевих фінансів  2 2 

 

 
 
 
 
 
 

МК 

Організація бюджетного процесу на місцевому 
рівні 

 4 2 

Застосування ПЦМ у бюджетному процесі  4 2 

Фінансово-матеріальна основа місцевого 
самоврядування 

 4 2 

Доходи місцевих бюджетів  2 2  

Планування і порядок фінансування видатків 
місцевих бюджетів 

 4 2  

Фінансове вирівнювання та бюджетне 
регулювання 

 4 2 

 

 

Організація фінансової діяльності підприємств 
місцевого господарства 

 2 4 

Управління фінансами і фінансовий контроль 
на місцевому рівні  4 2 

Разом 120 30 22 
68 

екза
мен 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 

 

 
2. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 

3. Застосування ПЦМ у бюджетному процесі 

4. Фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування 

5. Доходи місцевих бюджетів 

6. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 

7. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 

8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства 

9. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 

 
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 

 
 

1. Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодержавних фінансів? 
2. Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів? 
3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів. 
4. Які існують теорії місцевого самоврядування? 
5. Охарактеризуйте сферу фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні. 
6. Розкрийте сутність  поняття  територіального  колективу  (територіальної 

громади) та його правового статусу. Що становить матеріальне  та фінансове  
підґрунтя  для  існування територіальної громади. 

7. Що входить до складу системи місцевого врядування в Україні? 
8. Що собою являють місцеві фінанси як категорія? 
9. Визначте основні функції місцевих фінансів. 
10. Визначте склад та обґрунтуйте значення місцевих фінансових інститутів у 

формуванні фінансової бази місцевого самоврядування. 
11. Охарактеризуйте сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її 

реалізації. 
12. Які основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової 

політики держави? 
13. Дайте характеристику фінансовому механізму на місцевому рівні. 
14. З яких складових елементів формується фінансовий механізм органів 

самоврядування? 
15. Яку роль відіграють місцеві фінанси в соціальному й економічному розвитку 

регіонів? 
16. Дайте характеристику основним законодавчим документам, які регламентують 

функціонування місцевих фінансів в Україні. 
17. Проаналізуйте фінансові проблеми, які найчастіше виникають у громаді 

населеного пункту, в якому ви проживаєте. Які можливі шляхи їх вирішення?  
 
Тема 2. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 
 
 

1. Проаналізуйте склад і структуру бюджетної системи України. Яку роль 
відіграють її нижчі ланки у забезпеченні суспільного добробуту населення? 

2. Охарактеризуйте основні принципи побудови бюджетного устрою в нашій 
державі. 

3. Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів? 
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4. Дайте визначення сутності місцевих бюджетів як організаційної форми та як 
фінансової категорії. 

5. Назвіть особливості місцевих бюджетів. 
6. Яка роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів? 
7. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються 

в Україні. 
8. У чому полягає призначення бюджетної класифікації? 
9. Чим спричинена необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний 

фонд» та «спеціальний фонд». Назвіть їх джерела та порядок формування і 
напрями використання. 

10. Як ви розумієте поняття «бюджет розвитку»? Назвіть джерела його формування 
і використання. 

11. Дайте характеристику бюджетним відносинам, які виникають у процесі 
формування та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади. 

12. Назвіть права та обов’язки місцевих органів влади й управління, що виникають 
у процесі формування та використання бюджету. 

13. Дайте визначення розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів. 
14. Який порядок складання проектів місцевих бюджетів. 
15. Охарактеризуйте взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного 

бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів. 
 

Тема 3. Застосування ПЦМ у бюджетному процесі 
 

1. Розкрийте сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування. 
Вкажіть ключові проблеми її зміцнення у нашій державі. 

2. Що становить матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування. 
3. Охарактеризуйте склад і структуру фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування. 
4. Назвіть джерела доходів місцевих бюджетів. 
5. Охарактеризуйте склад, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів.  
6. Назвіть методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.  
7. У чому суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів? 
8. Визначте суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів. 
9. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, 

які закріпляються за місцевими бюджетами. 
10. Опишіть загальний порядок місцевого оподаткування в Україні. Перелічіть 

місцеві податки і збори, які справляються на території України. 
11. У чому полягає відмінність між власними та закріпленими доходами місцевих 

бюджетів. Як впливає збільшення (зменьшення) їх обсягів на розрахунок 
міжбюджетних трансфертів? 

12. Як ви розумієте поняття «місцеві запозичення»? Назвіть головні причини їх 
застосування в Україні. 

13. Назвіть основні причини ліківдації позабюджетних фондів місцевих рад? 
14. Розгляньте особливості сучасної практики створення і функціонування 

цільових фондів органів місцевого самоврядування в нашій державі. 
15. У чому полягає роль благодійних, спонсорських внесків та пожертвувань у 

власних доходах місцевих органів влади?  
16. Яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних 

рівнів? 
17. Яку роль відіграють субсидії, субвенції і дотації в збалансуванні бюджетів різних 

рівнів. 
18. Як здійснюється підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів? 
19. З якою метою здійснюється прогноз доходів місцевих бюджетів? Які методи для 

цього застосовуються? 
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Тема 4. Фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування 
 

 
1.     Яку роль відіграють видатки бюджету у демократичному суспільстві? 
2. Назвіть переваги та недоліки забезпечення суспільних послуг за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 
3. Охарактеризуйте основні принципи формування видаткової частини місцевих 

бюджетів. 
4. Назвіть критерії розмежування видатків між бюджетами. 
5. Назвіть склад та структуру видатків місцевих бюджетів. 
6. У чому полягає суть кошторисного фінансування? 
7. Дайте характеристику показникам, що лежать в основі кошторисних витрат. 
8. Як ви розумієте поняття «виконання місцевих бюджетів за видатками». Назвіть 

стадії виконання бюджету за видатками. 
9. Які основні напрями вдосконалення бюджетного планування? 
10. Вкажіть основну мету запровадження програмно-цільового методу бюджетного 

планування.  
11. Які показники використовуються при плануванні видатків установ охорони 

здоров»я, які фінансуються з місцевих бюджетів? 
12. Що таке розпис видаткової частини місцевих бюджетів? 
13. Як можна ліквідувати тимчасовий касовий розрив, що виникає при виконанні 

місцевого бюджету? Які інструменти при цьому слід застосовувати? 
14. Проаналізуйте механізм перерахування коштів загального фонду місцевих 

бюджетів розпорядникам і одержувачам коштів для здійснення видатків. 
 

Тема 5. Доходи місцевих бюджетів 
 
 
 

1. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин? Розкрийте їх роль і значення у 
функціонуванні бюджетної системи України. 

2. Якими нормативно-правовими документами регламентуються міжбюджетні 
відносини у нашій державі? 

3. Проаналізуйте форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення 
міжбюджетних відносин. 

4. Назвіть загальноекономічні причини, котрі зумовлюють регіональні відмінності у 
формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні. 

5. Що таке фінансове вирівнювання? Охарактеризуйте особливості його реалізації в 
Україні. 

6. Які завдання вирішує бюджетне регулювання? 
7. Які методи бюджетного регулювання використовуються у бюджетній практиці 

України? 
8. Чим відрізняється вертикальне і горизонтальне бюджетне регулювання? 
9. Як ви розумієте поняття «міжбюджетні трансфери»? Які їх види застосовуються в 

Україні? 
10. Опишіть формулу розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів. 
11. Надайте алгоритм визначення обсягу дотацій вирівнювання місцевих бюджетів, 

що перераховується до місцевих бюджетів з державного. 
 
Тема 6. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 

 
1. Розкрийте особливості управління фінансами на місцевому рівні. 
2. Що таке стратегічне управління місцевими фінансами? 
3. Які особливості притаманні системі місцевих фінансових органів? Дайте 

визначення місцевого фінансового органу. 
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4. Які існують підстави для внесення змін в рішення про місцевий бюджет? 
5. Яким чином визначається факт перевиконання дохідної частини загального 

фонду місцевого бюджету? 
6. Яким чином визначається факт недоотримання доходів загального фонду 

місцевого бюджету? 
7. Які показники характеризують фінансовий стан місцевого бюджету? 
8. Що таке касове виконання бюджету? 
9. У чому сутність і переваги казначейської системи обслуговування бюджету? 
10. Дайте визначення фінансового контролю як функції управління. 
11. Назвіть суб’єктів фінансового контролю та х основні повноваження в 

бюджетному процесі. 
12. Визначте завдання внутрішнього фінансового контролю. 
13. На яких стадіях бюджетного процесу застосовується зовнішній контроль і аудит. 

Які органи у ньому задіяні? 
 

Тема 7.  Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності 
 

 
1. Дайте визначення комунальної власності. 
2. Порівняйте визначення комунальної та муніципальної власності. 
3. Сформулюйте правові засади функціонування комунальної власності в Україні. 
4. Що є об’єктами права комунальної власності? 
5. Назвіть організаційні форми комунальних підприємств. 
6. Назвіть повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління щодо 

управління комунальною власністю. 
7. Розкрийте суть фінансів підприємств комунальної форми власності. 
8. Покажіть, що фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою 

місцевих фінансів. 
9. Назвіть особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх 

склад і структуру. 
10. Дайте економічну характеристику складу та структурі грошових надходжень на 

підприємствах комунальної форми власності. 
11. Який порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств 

комунальної форми власності? 
12. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської 

діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його 
розподілу. 

13. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та 
джерела їх формування? 

14. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних 
фондів комунальних підприємств. 

15. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних 
підприємств? 

16. Які існують показники і методи оцінювання фінансового стану комунальних 
підприємств? 

17. Дайте визначення комунального кредиту та назвіть його форми. 
18. Назвіть напрями реформування житлово-комунального господарства в Україні. 

 
Тема 9. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 

 
1. Розкрийте сутність і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. 
2. Як ви розумієте зміст бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму? 
3. Назвіть основні чинники збільшення видатків місцевих бюджетів у зарубіжних 

країнах. 
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4. Порівняйте сучасний стан місцевого оподаткування в країнах Європейського Союзу та 
Україні. 

5. Охарактеризуйте зарубіжний досвід функціонування місцевих позабюджетних 
фондів. 

6. У чому полягає сутність місцевих позик як джерела забезпечення бюджетних послуг у 
зарубіжних країнах? 

7. Які критерії фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах є пріоритетними? 
8. Опишіть світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів. 
9. Назвіть види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у 

зарубіжних країнах.  
10. Порівняйте зарубіжний досвід і вітчизняну практику надання бюджетних 

трансфертів. 
11. Проаналізуйте можливість застосування зарубіжного досвіду організації місцевих 

фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних 
особливостей. 

 

Самосійна робота студентів 

Реферат / презентація на тему 

 
1. Історичний розвиток місцевого самоврядування як основа місцевих фінансів. 
2. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. 
3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів. 
4. Територіальна громада як первинний об’єкт місцевого самоврядування. 
5. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів. 
6. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних депутатів. 
7. Особливості функціонування фінансового механізму на місцевому рівні.  
8. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів. 
9. Управління фінансами на місцевому рівні. 
10. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та 

використання бюджетів. 
11. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 
12. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання. 
13. Бюджетний процес на місцевому рівні. 
14. Бюджетний федералізм. 
15. Проблеми реформування місцевого оподаткування. 
16. Фінансова автономія місцевих органів влади, її оцінка та аналіз. 
17. Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого 

самоврядування в Україні. 
18. Досвід формування валютних фондів місцевих рад. 
19. Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого 

самоврядування. 
20. Напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 
21. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом 

Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів. 
22. Розподіл місцевих бюджетів на «загальний» та «спеціальний фонди», їхні джерела та 

порядок формування. 
23. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.  
24. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання 

бюджетної політики. 
25. Інвестиційна складова місцевих бюджетів. 
26. Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки. 
27. Комунальний кредит та його форми. 
28. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. 
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29. Джерела, зміст та структура доходів місцевих бюджетів. 
30. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів. 
31. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів. 
32. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів. 
33. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів. 
34. Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів. 
35. Зміст та структура видатків місцевих бюджетів. 
36. Особливості планування видатків на освіту. 
37. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади. 
38. Шляхи вдосконалення бюджетного нормування. 
39. Програмно-цільовий метод формування місцевого бюджету. 
40. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні. 
41. Реформа міжбюджетних відносин в Україні. 
42. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. 
43. Діючі інструменти міжбюджетних відносин. 
44. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України. 
45. Власні доходи місцевих бюджетів – основа фінансової незалежності місцевого 

самоврядування. 
46. Види бюджетних трансфертів. 
47. Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому 

розумінні) регіонами. 
48. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні. 
49. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому 

плануванні регіонів. 
50. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих 

бюджетів. 
51. Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів 

підприємств комунальної власності. 
52. Особливості контролю в житлово-комунальному господарстві. 
53. Комунальна власність як засіб реалізації громадських послуг. 
54. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності. 
55. Особливості формування та розподілу виручки від реалізації продукції в 

підприємствах комунальної власності. 
56. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл. 
57. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 
58. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади. 
59. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні. 
60. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ЕКЗАМЕН 

1. Сутність і призначення місцевих фінансів, їх функції та структура. 
2. Склад місцевих фінансових інститутів. 
3. Фінансова спроможність територіальної громади. 
4. Концептуальні засади теорії і практики місцевого самоврядування і розвитку 

місцевих фінансів. 
5. Сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальної 

громади. 
6. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 
7. Поняття та структура місцевих бюджетів. 
8. Бюджетний процес на місцевому рівні. 
9. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. 
10. Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих 

бюджетів. 
11. Затвердження місцевих бюджетів. 
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12. Виконання місцевих бюджетів. 
13. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі 

несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет. 
14. Звітність про виконання місцевих бюджетів. 
15. Бюджетна програма. 
16. Показники виконання бюджетної програми. Моніторинг виконання програми. 
17. Оцінка ефективності бюджетної програми. 
18. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету. 
19. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 
20. Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання. 
21. Партисипативний бюджет. 
22. Особливості формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих 

бюджетів. 
23. Склад, структура, планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 
24. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. 
25. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 
26. Фінансово-кредитна діяльність ОМС. 
27. Дефіцит і профіцит місцевих бюджетів. 
28. Міжбюджетні відносини: сутність та моделі організації. 
29. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. 
30. Розмежування видатків між бюджетами. 
31. Види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. 
32. Управління коштами місцевих цільових фондів та контроль за їх використанням. 
33. Економічна природа місцевого оподаткування та еволюція його розвитку. 
34. Склад місцевих податків і зборів в Україні. Порядок встановлення місцевих податків 

та зборів і їх адміністрування. 
35. Поняття і форми місцевих запозичень та місцевих гарантій. 
36. Граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій. 
37. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. 
38. Поняття комунальної власності, суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. 
39. Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності. 
40. Бюджетне фінансування об’єктів комунальної власності. 
41. Поняття житлово-комунального господарства, його завдання, функції та структура. 
42. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

встановлення та регулювання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги. 
43. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів. 
44. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів. 
45. Контроль і аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. 
46. Повноваження органів місцевого самоврядування. 
47. Система місцевого самоврядування. 
48. Поняття, функції та правовий статус територіальної громади. 
49. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування та способи їх 

реалізації. 
50. Аудит ефективності виконання бюджетних програм. 
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9.2. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового 
контролю 

 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
90-100 Студент демонструє повні знання 

навчального матеріалу в обсязі, що 
відповідає програмі дисципліни 
«Бюджетний менеджмент», правильні 
і обґрунтовані дає відповіді. Вміє 
використати теоретичні положення 
дисципліни в практичних 
розрахунках, аналізувати та зіставляти 
дані і робити правильні 
висновки. Приймає активну участь
 на семінарських/практичних 
заняттях, дискусійних моментах 
лекцій та у науковій роботі 
(конференції, круглі столи, наукові 
семінари, публікація статей). 

Високий 
Студент повністю 
відповідає фаховим, 
предметним  
компетентностям та 
програмним  результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» 

В
ід

м
ін

н
о

/ 
(А

) 

8
1
-8

9
 

Студент добре володіє матеріалом, що 
відповідає програмі дисципліни 
«Бюджетний менеджмент», робить на 
їх основі аналіз можливих ситуацій та 
вміє застосовувати теоретичні 
положення при вирішенні практичних 
задач, але допускає окремі неточності. 
Вміє самостійно виправляти допущені 
помилки, кількість яких є незначною. 

Достатній  Студент 
відповідає фаховим, 
предметним  
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни  «Бюджетний 
менеджмент», однак Під 
час відповідей може 
допускати незначні 
неточності. 

Д
о

б
р

е
/ 

(В
) 

71-80 Студент в загальному добре володіє 
матеріалом, знає основні положення 
матеріалу, що відповідає програмі 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» робить на їх основі 
аналіз можливих ситуацій та вміє 
застосовувати при вирішенні типових 
практичних завдань, але допускає 
окремі неточності. 
Помилки у відповідях/ розв’язках/ 
розрахунках не є системними. Знає 
характеристики основних положень, 
що мають визначальне значення при 
проведенні практичних занять та 
виконанні індивідуальних / 
контрольних завдань. 

Достатній 
Студент відповідає 
фаховим, предметним 
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент», однак на 
додаткові питання з 
теоретичних положень та 
практичних завдань 
відповідь не чітка і не 
повна. 

Д
о

б
р

е
/ 

(С
) 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний 
матеріал, передбачений програмою 
дисципліни  «Бюджетний 
менеджмент». Розуміє основні 
положення, що є визначальними у 
курсі, може вирішувати подібні 
завдання тим, що розглядались з 
викладачем, але допускає значну 
кількість неточностей і грубих 
помилок, які може усунути після 
зауваження викладача. 

Середній 
Студент частково 
відповідає фаховим, 
предметним 
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» та забезпечує 
достатній рівень 
відтворення основних 
положень дисципліни 

Задовіл
ьно/ (Д) 
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5
1
-6

0
 

Студент має певнізнання, передбачені 
в програмі дисципліни «Бюджетний 
менеджмент», володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, 
який визначається як мінімально 
допустимий. З використанням 
основних теоретичних положень, 
студент з труднощами відповідає та 
теоретичні питання та пояснює 
правила вирішення практичних / 
розрахункових завдань дисципліни. 

Середній 
Студент частково 
відповідає фаховим, 
предметним  
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» і є 
мінімально допустимий 
рівень знань у всіх 
складових навчальної 
програми дисципліни. 

З
а

д
о

в
іл

ь
н

о
/ 

(Е
) 

2
1
-5

0
 

Студент може відтворити окремі 
фрагменти з курсу «Бюджетний 
менеджмент», однак працював він 
пасивно, його відповіді під час 
семінарських та виконанні практичних 
завдань в більшості є неправильними, 
необґрунтованими. Розуміння 
матеріалу з дисципліни у студента 
відсутнє. 

Студент відповідає 
окремим фаховим, 
предметним 
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент», однак не 
забезпечує практичної 
реалізації задач, що 
формуються при вивчені 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент». 

Н
е

з
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 з

 
м

о
ж

л
и

в
іс

т
ю

 
п

о
в

т
о

р
н

о
г
о

 
с

к
л

а
д

а
н

н
я

/ 
(Е

Х
) 

0
-2

0
 

Студент повністю не виконав вимог 
робочої програми навчальної 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент». Його знання на 
підсумкових етапах навчання є 
фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не відповідає 
фаховим, предметним 
компетентностям та 
програмним результатам з 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» і не 
підготовлений до 
самостійного вирішення 
задач, які окреслює мета та 
завдання дисципліни. 

Н
е

з
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 з

 
п

о
в

т
о

р
н

и
м

 
в

и
в

ч
е

н
н

я
м

/ 
(Е

) 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна література 
1. Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; Хартія, Міжнародний 

документ від 15.10.1985. ПКЕ: 
2.  Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 

15.07.1997 №452/97-ВР. ПКЕ: 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 «Про 

затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» 
4. Конституція України: від 28 червня 1996 року.  
5. Наказ Державної казначейської служби України від 29 квітня 2013 року № 68 
6. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів 

для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів  
7. Податковий кодекс України  
8. Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби України у 

процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за 
доходами та іншими надходженнями, затверджений наказом Державної 
казначейської служби України від 09.08.2013 № 128.  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 378 "Про затвердження 
Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та 
власних надходжень бюджетних установ установах банків державного сектору». ПКЕ:  

10. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ПКЕ:  

11. Закон України від 09.04.1999 №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації»  
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження 

Порядку складання, розгляду та затвердження, та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ”.  

13. Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2002 № 1098 «Про затвердження 
правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання». 

14. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ // Офіційний сайт 
Верховної Ради України. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12. 2010 р. № 1132. «Про 
затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» -  

16. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011  
17. «Про бюджетну класифікацію».  
18. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 "Про затвердження Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів 

19. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження 
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".  

20. Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885 «Про затвердження 
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання 
державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби 
України».  

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №618 «Про затвердження 
формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам.  

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 «Про 
затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».  

Додаткова література 
1. Конспект лекцій з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої освітиза 

освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 
“Фінанси, банківська справа та страхування ” (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха - Запоріжжя: 

http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%d0%b2%d1%80
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ЗНТУ, 2018. - 98с. 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освітиза 

освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 - 
Фінанси, банківська справа та страхування (Частина 2) / Укл. Н.Г. Фатюха - Запоріжжя: 
ЗНТУ, 2018.-90с. 

3. Андрейків Т.Я., Оліярник В.В. Бюджетна система: навчальний посібник. Львів : 
Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 286 с. 

4. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий 
бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб./ [Н. В. 
Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] - К.: - 2017. - 119 с. 

5. Казначейська система : навчальний посібник / [П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк- 
Зелінська, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. Львів : РВВ НЛТУ України. - 2014. - 236 с. 

6. Казначейська система : підручник : для студентів ВНЗ / Віра Іванівна Стоян, 
Олександр Степанович Даневич, Михайло Йосипович Мац ; Терноп. нац. економ. ун-т. - 3-тє 
вид, змін. й допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 867 с. 

7. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник / [У.З. Ватаманюк- 
Зелінська, Н.В. Шевчук]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2015. - 216 с. 

8. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: навчальний посібник / за заг. ред. 
В. В. Зубенка. ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження». К., 2017. 184с. 

9. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., 
Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. - 534 с. 

10. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна 
О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. - Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. - 180 с. 

11. Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. - 
Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 532 с. 

РОЗДІЛ 5. ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Бюджетний моніторинг: Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. 
2. Офіційний сайт Президента України.  
3. Офіційний сайт Верховної Ради України  
4. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  
5. Офіційний сайт Урядового порталу  
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України  
7. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України  
8. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України  
9. Офіційний сайт Державної казначейської служби України  
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України  
11. Офіційний сайт для працівників бюджетної сфери  
12. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського  
13. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. 
14. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України.  
15. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України.  
16. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України.  
РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального процесу з 

навчальної дисципліни „Місцеві фінанси” включає: 

• державні стандарти освіти; 

• навчальні та робочі навчальні плани; 

• програму навчальної дисципліни; 

• робочу програму навчальної дисципліни; 
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• плани семінарських і практичних занять та методичні рекомендації з їх 

проведення; 

• завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

• завдання для проведення проміжного контролю (тестові завдання); 

• законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

• опорний конспект лекцій;  
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РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

ПРОБЛЕМНІ ЛЕКЦІЇ Проблемні питання: 

Проблемні лекції направлені на 

розвиток логічного мислення 

студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, 

використовується досвід зарубіжних 

навчальних закладів. Студентам під 

час лекцій роздається друкований 

матеріал, виділяються головні 

висновки з питань, що 

розглядаються. При читанні лекцій 

студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, на 

які лектор відповідає сам, не 

чекаючи відповідей студентів 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації 

місцевих фінансів 

Проблемні питання: 
1. Правовий статус територіальних громад в 

Україні. Фінансова автономія територіальної 

громади 

2. Фінансове забезпечення органів місцевого 

самоврядування: паритет фінансових ресурсів та 

повноважень 

3. Вітчизняна практика функціонування місцевих 

фінансів та її відповідність міжнародним 

стандартам організації місцевих фінансів 

Тема 3. Організація бюджетного процесу на 

місцевому рівні 

Проблемні питання: 
1. Стан та основні проблеми формування і 

використання коштів місцевих бюджетів в сучасних 

економічних умовах 

2. Соціальна спрямованість місцевих бюджетів. 

3. Формування та використання коштів бюджетів 

розвитку місцевих бюджетів. 

4. Дефіцит і профіцит місцевих бюджетів: 

тенденції та проблеми останніх років. 

Тема 4. Фінансово-матеріальна основа місцевого 

самоврядування 

Проблемні питання: 
1. Управління коштами місцевих цільових фондів 

та контроль за їх використанням. 

2. Формування та використання коштів резервних 

фондів органів місцевого самоврядування. 

Тема 5. Доходи місцевих бюджетів 

Проблемні питання: 
1. Виконання зобов’язань за місцевими 

запозиченнями і місцевими гарантіями. 

2. Ризики місцевих запозичень. 

Тема 9. Управління фінансами і фінансовий 

контроль на місцевому рівні 

Проблемні питання: 
1. Проблеми казначейського обслуговування 

коштів місцевих бюджетів. 

2. Практичні аспекти програмно-цільового 

методу на місцевому рівні 

3. Реформа адміністративно-територіального 

устрою України та її вплив на реалізацію 

  



20 

 

 

бюджетної політики. 

Мозкові атаки - метод 

розв’язання невідкладних завдань, 

сутність якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію 

Тема 3. Організація бюджетного процесу на 

місцевому рівні 
1. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів 

2. Бюджетний процес в ОТГ 

Тема 5. Доходи місцевих бюджетів 
1. Вплив малого бізнесу на формування доходів 

місцевих бюджетів 

2. Населення як учасник на ринку 

місцевих 

запозичень. Семінари-дискусії передбачають 

обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати 

пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів 

Тема 8. Організація фінансової діяльності 

підприємств місцевого господарства 

1.Забезпечення фінансово-економічних інтересів 

територіальної громади через механізм участі 

органів місцевого самоврядування у заснуванні 

комунальних банків 

Кейс-метод - метод аналізу 

конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних 

випадків, проблемних ситуацій, 

інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу 

Тема 3. Бюджет місцевого самоврядування - 

фінансова основа територіальної громади 

1. Аналіз структури, динаміки та виконання 

планових показників доходів і видатків місцевих 

бюджетів. Оформлення висновків і пропозицій. 

2. Аналіз бюджетів розвитку місцевих бюджетів. 

Оформлення висновків і пропозицій. 

3. Оцінка фінансового стану адміністративно- 

територіальних одиниць. Оформлення висновків і 

пропозицій. 

Тема 8. Організація фінансової діяльності 

підприємств місцевого господарства 
1. Визначення розміру бюджетної дотації 

комунальним підприємствам на основі вихідних 

даних. Оформлення висновків і пропозицій. 

2. Планування та калькулювання собівартості 

робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях 

житлово-комунального господарства. 

Презентації - виступи перед 

аудиторією, що використовуються; 

для представлення певних; 

досягнень, результатів роботи групи, 

звіту про виконання індивідуальних 

завдань тощо 

Презентація аналітичних матеріалів за темами 

навчальної дисципліни 

Презентації лекцій 

Презентації науково-дослідних робіт студентів 
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РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет із 

законодавства України 

Ресурси мережі Факультету з навчальної 

дисципліни 

I. Офіційний сайт Президента 

України. ПКЬ: ІИ1р:/Лу\у\у.рге8ісіеп1.цоу.ііа/ 

2. Офіційний сайт Верховної Ради 

України ПКЬ: Іі11р:/Лу\у\у.хакоп.гасіа.цоу.ііа/ 

3. Офіційний сайт Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету ПКЬ: 

ййр://ууу.Ьийцеі.гайа.цоу.иа/ 

4. Офіційний сайт Урядового порталу 

ПКЬ: ІИ1р:/Лу\у\у.ктіі.цоу.ііа/ 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України ЦКЕ: ІИ1р:/Лу\у\у.тіп1~іп.цоу.иа/ 

6. Офіційний сайт Віртуального 

університету Міністерства фінансів України 

ПКЬ: 

ййр://ейи.шіпГт.цоу.иа/Раце8/Ое£аи1і.а8рх 

7. Офіційний сайт Академії фінансового 

управління Міністерства фінансів України 

ПКЬ: ІИ1р://пс1і~і.іпіп1~іп.цоу.ііа/ 

8. Офіційний сайт Державної 

казначейської служби України ЦКЕ: 

ййр://ігеа8игу.доу.иа/шаіп/ик/іпйех 

9. Офіційний сайт Державної служби 

статистики України ПКЬ: 

ІИ1р:/Лу\у\у.іікг81а1.цоу.иа/ 

10. Офіційний сайт для працівників 

бюджетної сфери ПКЬ: 

Нйр8://ЬиНда1їег.еош.иа/ 

II. Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського ПКЬ: 

ІИ1р:/Лу\у\у.пЬиу.цоу.иа/ 

12. Офіційний сайт Львівської 

національної бібліотеки України ім. В. 

Стефаника. ПКЕ: ййр://ууу.181.1уіу.иа/ 

13. Офіційний сайт Державної служби 

фінансового моніторингу України. ЦКЕ: 

ййр://ууу.8Й£ш.цоу.иа/. 

14. Офіційний сайт Державної 

аудиторської служби України. ПКЬ: 

ййр://ууу.йкг8.цоу.иа/кги/ик/іпдех. 

15. Офіційний сайт Державної 

фіскальної служби України. ПКЬ: 

ййр://8£8.цоу.иа/. 

16. Офіційний сайт Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України. ЦКЕ: ййр://ууу.шіпгеціоп.цоу.иа/. 

■ Програма навчальної дисципліни 

■ Робоча програма навчальної дисципліни 

■ Методичні рекомендації з вивчення тем 

■ Плани семінарських та практичних занять 

та методичні рекомендації до їх 

проведення 

■ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи студента (СРС) 

■ Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальної роботи студента 

■ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни 

■ силабус 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.budget.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx
http://ndfi.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/

